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 تعزیف دیاتت
 تظاَزاب تالیىی
 یافتٍ َای تطخیصی
 آمًسش َای تغذیٍ ای
 يرسش
 آمًسش در راتطٍ تا اوسًلیه
 چگًوٍ خًدمان اوسًلیه تشریق کىیم.
 چگًوٍ اس عًارض دیاتت پیطگیزی کىیم.
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تعزیف دیاتت:

دیبثت ضیزیٗ یه اختالَ ٔشٔٗ است و ٝث ٝػّت ٘بتٛا٘ی پب٘ىزا س در تٟی ٝا٘سِٛیٗ وبفی ثزای
وٙتزَ ٔیشاٖ لٙذ خ ٚ ٖٛیب ث ٝػّت ٘بتٛا٘ی سّٞ َٛب ثزای استفبدٛٔ ٜثز اس ا٘سِٛیٗ تِٛیذ ضذٜ
ایدبد ٔی ضٛد.

تظاَزات تالیىی:
تظاَزات تالیىی آن تستگی تٍ میشان افشایص قىذ خًن ضما دارد.
تظاَزات تالیىی دیاتت ضامل:

 )1افشایص ادرار

 )2تطىگی سیاد

 )3افشایص اضتُا

یافتٍ َای تطخیصی:
 )1ػالئٓ دیبثت در ضٕب ٚخٛد داضت ٝثبضذ ٘ ٚیش غّظت ٌّٛوش پالسٕب  ٓٞو ٝث ٝصٛرت
تصبدفی ٌزفتٔ ٝی ضٛد ثزاثز یب ثیطتز اس  200 mg/dlثبضذ.
 )2لٙذ خ٘ ٖٛبضتبی فزد ثزاثز یب ثیطتز اس  126ثبضذ ٙٔ ( .ظٛر ا س ٘بضتب ثٛدٖ  ،دریبفت
٘ىزدٖ وبِزی حذالُ ظزف  8سبػت ٌذضت ٝاست).
 )3سغح ٌّٛوش خ ٖٛد ٚسبػت پس اس صزف غذا در تست تحُٕ ٌّٛوش خٛراوی ثزاثز  ٚیب
ثیطتز اس  200 mg/dlثبضذ.
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آمًسش َای تغذیٍ ای:

ٔیٞ ٜٛب  ٚسجشیدبت ٛٔ ٚاد حبٚی ٘طبستٔ ٝب٘ٙذ ٘بٖ ٔ ،بوبر٘ٚی  ،ثز٘ح وٕتزیٗ ٔمذار وبِزی
 ٚچزثی را دار٘ذ  ٚاس ٘ظز فیجز غٙی ٞستٙذ ایٗ غذا ٞب ثبیذ اسبس رصیٓ غذایی ضٕب را
تطىیُ دٙٞذ .چزثی ٞب  ،رٚغٗ ٞب  ٚضیزیٙی خبت ثبیذ ث٘ ٝذرت در رصیٓ غذایی ضٕب لزار
ٌیز٘ذ
تًجٍ  :ثزچست ٞبی غذایی ٌٕزا ٜوٙٙذ ٜیؼٙی غذاٞبیی و ٝو ٝثب ثزچست ٞبی ثذ ٖٚلٙذ
یب فبلذ لٙذ ػالٔت ٌذاری ضذ ٜا٘ذ چٙب٘چ ٝدارای ضیزیٗ وٙٙذٞ ٜبی تغذی ٝای ثبضٙذ ،
ٕٔىٗ است ث ٝا٘ذاس ٜی لٙذ ٔؼِٕٛی وبِزی تِٛیذ وٙٙذ ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٕٞیط ٝثزای وبٞص
ٚسٖ ٔفیذ ٘یستٙذ  .ػال ٜٚثز ایٗ ضٕب ٘جبیذ ایٗ ٌ ٝ٘ٛغذا ٞب را ثذٔ ٖٚحذٚدیت ٔصزف وٙیذ
سیزا ٕٔىٗ است ثبػث افشایص لٙذ خ ٖٛض٘ٛذ.

غذاَای دارای تزچسة " رصیمی " الشاما کم کالزی ویستىذ تایذ تذاویذ کٍ غذاَای رصیمی ممکه است دارای
مقادیز قاتل تًجُی قىذ ي یا چزتی تاضىذ.
ضما تایذ َمًارٌ مقذاری قىذ سادٌ َمزاٌ داضتٍ تاضیذ تا در صًرت يجًد عالئمی چًن روگ پزیذگی،
احساس سثکی در سز  ،لزس ي  ..آن را مصزف کىیذ.
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ورزش :

ٚ رسش إٞیت سیبدی در درٔبٖ دیبثت دارد سیزا ثبػث وبٞص لٙذخ ٚ ٖٛػٛأُ خغز
لّجی ػزٚلی ٔی ضٛد ٚ .رسش ثب افشایص ثزداضت ٌّٛوش تٛسظ ػضالت  ٚثٟجٛد
ػّٕىزد ا٘سِٛیٗ  ٚ ،ثٟجٛد ػّٕىزد ا٘سِٛیٗ لٙذ خ ٖٛرا پبییٗ ٔی آٚرد .
 3 ثبر در ٞفتٚ ٝرسش وٙیذ .
ٞ ز خّس ٝدر یه سبػت  ٚثزای ٔذت ٔطخص ٚرسش وٙیذ .
 وفص ٔٙبست ثپٛضیذ  ٚدر صٛرت ِش ْٚاس تدٟیشات ٔحبفظتی دیٍز استفبد ٜوٙیذ .
 اس ٚارد ضذٖ ضزث ٝث ٝا٘ذاْ ٞبی تحتب٘ی خٌّٛیزی وٙیذ .
 پبٞب را رٚسا٘ ٚ ٝپس اس ٚرسش ثزرسی وٙیذ .
 اس ا٘دبْ ٚرسش در يرٔب یب سزٔبی ضذیذ ثپزٞیشیذ .

آموزش در رابطه با تسریق انسولین:
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 تشریك ا٘سِٛیٗ ث ٝثبفت سیز خّذی ثٚ ٝسیّ ٝسزً٘ ٞبی ٔخصٛصی ا٘دبْ ٔی ٌیزد.
ٚ یبَ ا٘سِٛیٗ ٞبی وٛتب ٜاثز  ٚیب عٛال٘ی اثز و ٝاستفبدٕ٘ ٜی ضٛد  ،ثبیذ در یخچبَ
ٍٟ٘ذاری ضٛد ٚ .اس درخ ٝحزارت سیبد ثب یستی پزٞیش ضٛد ٘ .جبیذ اخبس ٜداد وٝ
ا٘سِٛیٗ ٔٙدٕذ ضٛد ٘ ٚجبیذ در ٔؼزض ٘ٛر ٔستمیٓ خٛرضیذ  ٚیب در ٔبضیٗ داؽ
ٍٟ٘ذاری ضٛد.
 اٌز ٚیبَ ا٘سِٛیٗ در عی یه ٔبٔ ٜصزف خٛاٞذ ضذ ثٟتز است در دٔبی اتبق
ٍٟ٘ذاری ضٛد.
 ضٕب ثبیذ ٕٞیط ٝیه ٚیبَ اضبفی اس ا٘سِٛیٗ  ٚیب ا٘ٛاع ا٘سِٛیٙی ؤ ٝصزف ٔی
وٙیذ در یخچبَ داضت ٝثبضیذ.
 ا٘سِٛیٗ وذر  ٚضیزی رً٘ را ثبیذ لجُ اس ٔصزف  ٚوطیذٖ آٖ ث ٝداخُ سزً٘  ،ثب
ثزٌزدا٘ذٖ آراْ ٚیبَ آٖ  ٚغّتب٘ذٖ ثیٗ د ٚدست وبٔال ٔخّٛط وٙیذ ٕٞ .چٙیٗ ثبیذ
ث ٝتبریخ اٖلضبی رٚی ٞز ٘ٛع ا٘سِٛیٗ تٛخ ٝوٙیذ .
 ثٟتز است اثتذا ا٘سِٛیٗ رٌٛالر  ٚثؼذ ا٘سِٛیٗ  NPHوطیذ ٜضٛد.
 چٟبر ٔحُ ػٕذ ٜتشریك ػجبرتٙذ اس  :ضىٓ  ،ثبسٞٚب ( سغح پطتی)  ،راٖ ٞب  ( ،سغح
خّٛیی )  ٚثبسٗ ( .ا٘سِٛیٗ در ثزخی ٘ٛاحی ثذٖ سزیغ تز خذة ٔی ضٛد  .سزػت
خذة ا٘سِٛیٗ در ضهْ سزیؼتز ثٛد ٚ ٜدر ثبس ، ٚراٖ  ٚثبسٗ ث ٝتزتیت وبٞص ٔی
یبثذ.

 ثزای خٌّٛیزی اس تغییزات ٔٛضؼی ثبفت تٛصیٔ ٝی ضٛد و ٝدر یه ٔٙغمٝ
تطزیحی ٔحُ تشریك عجك لبػذ ٜی خبصی تغییز وٙذ.
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 استفبد ٜاس اِىُ ثزای تٕیش وزدٖ پٛست لجُ اس تشریك ا٘سِٛیٗ تٛصیٕ٘ ٝی ضٛد .

چگًوٍ خًدمان اوسًلیه تشریق کىیم:

 )1ثب یه دست پٛست ٔحُ تشریك را ثىطیذ ٘ ٚبحیٚ ٝسیؼی را ثب اٍ٘طتبٖ ثٍیزیذ تب ٔحُ
تشریك ثبثت ضٛد.
 )2ثب دست دیٍز سزً٘ را ثزداریذ  ٚآٖ را ٔثُ ٔذاد در دست ثٍیزیذ

 .سٛسٖ را ثغٛر

ػٕٛدی ٚارد پٛست وٙیذ.
 )3ثزای تشریك ا٘سِٛیٗ  ،پیست ٖٛرا تب ت ٝفطبر دٞیذ.
 )4سٛسٖ را ثغٛر ٔستمیٓ اس پٛست خبرج وٙیذ  ٚپٙج ٝرا ثٔ ٝذت چٙذ ثب٘ی ٝرٚی ٔحُ
تشریك فطبر دٞیذ.
 )5اس سزً٘ ٞبی یىجبر ٔصزف فمظ یىجبر استفبد ٜوٙیذ  ٚآٖ را در ٖٚیه ظزف
پالستیىی ٔحىٓ ( ٔثُ ظزف خبِی ٔبیغ سفیذ وٙٙذ ٜثیٙذاسیذ)

با رعایت نکات زیر از عوارض دیابت پیطگیری کنیم:

 )1چطٕبٖ ضٕب ثبیذ ثغٛر ٔىزر ٔٛرد ٔؼبی ٝٙلزار ٌیزد.
 )2اٌز دچبر ثی حسی اعزاف دٞبٖ  ٚیب ػذْ تٛا٘بیی در تٕزوش ضذیذ حتٕب ث ٝپشضه ٔزاخؼٝ
وٙیذ.
 )3رٚسا٘ ٝپبٞبی ػزیبٖ خٛد را اس ٘ظز ٚخٛد ثزیذٌی  ،تب٘ ، َٚمبط لزٔش رً٘  ٚتٛرْ ٔطبٞذٜ
وٙیذ.
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 )4در صٛرتی ؤ ٝطبٞذ ٜی وف پب ثزایتبٖ ٔطىُ است ثب استفبد ٜاس یه آی ٝٙآٖ را ثزرسی
وٙیذ یب اس یىی اس اػضبی خب٘ٛاد ٜوٕه ثٍیزیذ.

 )5رٚسا٘ ٝپبٞبیتبٖ را ثب آة ٌزْ ( ٘ ٝداؽ) ثطٛییذ
 )6پبٞبیتبٖ را ث ٝدلت خطه وٙیذ ٔ ٚغٕئٗ ضٛیذ و ٝثیٗ اٍ٘طتبٖ پب را خطه وزد ٜایذ.
٘ذاری .
د
 )7پبٞبی خٛد را خیس ٍ٘ٝ
 )8یه الی ٝپٛضطی ٘بسن اس ٔبد٘ ٜزْ وٙٙذ ٜرٚی پٛست پب ( ثدش الی اٍ٘طتبٖ ) ثىطیذ.
ٞ )9ز ٞفت٘ ٝبخٗ ٞبی پب را ثغٛر صبف ثٍیزیذ  ٚسپس ِجٞ ٝبی آٖ را ثب سٞٛبٖ ٘بخٗ ٌزد
وٙیذ.
ٕٛٞ )10ار ٜخٛراة  ٚوفص ث ٝپبیتبٖ ثبضذ ٞ ٚزٌش پب ثز ٝٙٞرا٘ ٜزٚیذ .
 )11وفص ٞبی راحتی ثپٛضیذ و ٝوبٔال ٔٗاست پبٞبیتبٖ ثبضذ  ٚاس آٟ٘ب حفبظت وٙذ .
ٞ )12زثبر لجُ اس پٛضیذٖ وفص ٞب  ،داخُ آٖ ٞب را ثزرسی وٙیذ تب ٔغٕئٗ ضٛیذ و ٝسغح
داخّی آٖ ٞب صبف است  ٚچیشی داخُ آٖ ٞب لزار ٘ذارد.
 )13پبٞبی خٛد را در ثزاثز سزٔب ٌ ٚزٔب ث ٝخٛثی ٔحبفظت وٙیذ .

 )14اٌز ٍٙٞبْ ضت پبٞبیتبٖ احسبس سزٔب ٔی وٙذ .خٛراة ثپٛضیذ.
 )15ثٍٙٞ ٝبْ ٘طستٗ پبٞبی خٛد را ثبال ٍ٘ ٝداریذ.

 )16ثزای ٔذت عٛال٘ی پبی خٛد را رٚی پبی دیٍز لزار ٘ذٞیذ.
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 )17سیٍبر ٘ىطیذ.
 )18خٟت ثزعزف وزدٖ ٔطىالت پب ،خٛددرٔب٘ی ٘ىٙیذ  ٚیب اس دارٞٚبی ثذ٘ ٖٚسخٚ ٝ
درٔبٖ ٞبی خبٍ٘ی استفبد٘ ٜىٙیذ .
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